Kaufmann
En af de bedste investeringer, jeg har gjort i mange år
Nimble-løsningen har fjernet pladsproblemet, er nem at administrere og
godt supporteret.
Daværende løsning
 Var løbet tør for plads

I 2014 var storage-systemet hos herretøjskoncernen Kaufmann ved at løbe
tør for plads. De mange data fra især web-shoppen og det tilhørende pakkesystem fyldte op, og det var nødvendigt at flytte data rundt mellem forskellige
medier for at få pladsen til at slå til. Systemet var tre år gammelt, og det var
på tide at se sig om efter en erstatning.

Udfordringer
 Havde brug for en løsning, der var nem
at udvide og administrere
 Krav om høj oppetid pga øget nethandel
 Risiko for tab af handel, hvis systemet
er nede

- Vi var vokset ud af det daværende system. Vi havde brug for mere plads –
og samtidig skulle den nye løsning være nem at administrere, da jeg er ene
mand i IT-funktionen, fortæller IT-konsulent Robert Vilhelmsen.

Udbytte af Nimble-løsning
 Mere plads – mulighed for skalering
 Høj performance
 Nem administration
 God support

Det er det nemmeste, jeg har prøvet at sætte op
Robert Vilhelmsen bad om tilbud via portaler på nettet. Og han fik en række
bud på netop det, han efterspurgte. Men det var en anden vej, han endte med
at følge. Konsulenthuset Loop Partners foreslog ham at kigge på en løsning
fra Nimble Storage med henvisning til, at den kunne noget, som han måske
ville blive glad for.
- Vi fik en ”build to order” Proof Of
Concept løsning i 30 dage med
besked om, at vi kunne returnere
den – eller vælge at beholde den.
Og jeg blev meget overrasket
allerede på det tidspunkt. Det tog
kortere tid at konfigurere løsningen, end det tog at pakke kassen
ud. Det er det nemmeste, jeg har
prøvet at sætte op. Rent Plug &
Play, fortæller Robert Vilhelmsen.

Løsninger
 CS235
 InfoSight

Det er en af de bedste
investeringer, jeg har gjort i mange
år. Og jeg gætter på, at den vil
passe ligeså godt til 99% af danske
virksomheder, som den gør til os.
Robert Vilhemsen
IT-konsulent

Kaufmann
Kaufmann
Kaufmann ApS er en dansk, familieejet
tøjkoncern med butikker over hele
Danmark. Koncernen består af kæderne
KAUFMANN, qUINT, QNTS & AXEL og
beskæftiger mere end 350 ansatte.

Ingen belastning har kunnet presse systemet
Kaufmann valgte at beholde CS235-produktet. For det løste de udfordringer, som virksomheden stod overfor.
- Vi har fået væsentlig mere plads, og så er det skalerbart i det uendelige. Vi
forventer, at vores nethandel vil stige. Derfor bliver det endnu mere kritisk i
fremtiden, at vi har plads nok, og at systemet kan arbejde 24/7. Vi kan ikke
ligge stille. Hvis kunden ikke får sine varer, får vi ikke vores penge. Så enkelt
er det, siger Robert Vilhelmsen.

Alt in-house IT driftes på en Nimble
Storage CS235, der kører på Microsoft
Hyper-V cluster. Kaufmann afvikler
et mix af forskellige løsninger på
platformen, herunder PostGreSQL,
MySQL, Microsoft SQL databaser, al
intern infrastruktur, logning, alarmering
og rapportering, Linux og Windows
virtuelle maskiner samt diverse Apple
afp shares. Dertil kommer alt grafisk
materiale til koncernen samt in-house
backup af kritisk, eksternt hostet drift.

Performance har været i top, siden løsningen er blevet kørt ind
- Jeg har ikke på noget tidspunkt oplevet problemer. Vi har ikke haft dårlige
svartider. Ingen belastning har kunnet presse systemet. Og hvis jeg skulle
få behov for mere plads, er det i princippet bare at sætte en ekstra hylde på
ved at gå ind og trykke på en knap, siger Robert Vilhelmsen.
Imponerende, at Nimble kan yde den service
Brugervenlighed er noget, der betyder meget for en IT-afdeling af Kaufmanns størrelse. Hvor man før brugte en del ressourcer på eksterne konsulenter, har det ikke været nødvendigt i forbindelse med Nimble-løsningen.
Robert Vilhelmsen har selv konfigureret det meste – og kun i to tilfælde har
han trukket på support fra Nimble Storage.
- Begge gange har responstiden været fantastisk, omend den skriftlige
dokumentation ikke altid har været så nem at gennemskue. Men jeg er
blevet ringet op kort tid efter, at jeg har oprettet en sag – den ene gang af en
amerikaner. Jeg synes det er imponerende, at en virksomhed af en sådan
størrelse kan yde den service, de gør. Man får et kvalificeret svar, fordi dem,
man taler med, ved noget om sagen.
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